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บทที่  5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 
            การวิจัยเร่ืองปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2   เปนการศึกษาวิจัย
ใน  3  ประเด็นคือ การศึกษาการใชปจจัยการบริหาร  การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผูวิจัยไดสรุปกรอบแนวคิด ดานปจจัยการบริหาร และการ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ที่ปรับมาจากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานมาเปนกรอบ
แนวคิดที่ใชในงานการวิจัยนี้  กลุมตัวอยางที่ใชคือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูวิชาการหรือ
ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  จํานวน  
248  คน  ที่ไดมาจากการสุมแบบชั้น  เครื่องมือท่ีใช  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี   3  ตอน
คือ  ตอนที่  1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  ปจจัยการบริหาร
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอนที่  3  การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  คารอยละ  คาเฉลี่ย   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบการนําตัวแปรอิสระทั้งหมดมาสรางเปนสมการถดถอย 
(Multiple regression  analysis : Method  Enter) 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
     จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  ผูวิจัยขอเสนอขอคนพบที่ไดจากการวิจัยซ่ึงสามารถ
สรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
     5.1.1. สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

    สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามการวิจัยคร้ังนี้เปนผูบริหาร  ครู
วิชาการและครูผูสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชงิเทรา  เขต  2 พบวา
เปนผูบริหารสถานศึกษา รอยละ  50  เปนครูผูสอน  รอยละ  33.46  และเปนครูวิชาการ รอยละ  
16.54  ตามลําดับ โดยผูบริหารสวนใหญเปนเพศชาย   ครูวิชาการและครูผูสอนสวนใหญเปนเพศ
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หญิง สวนใหญมีอายุระหวาง 46 ปขึ้นไป มากที่สุด ผูบริหารสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สวนครูวิชาการและครูผูสอนสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  และสวนใหญ 
เคยมีประสบการณการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินมากอน 
     5.1.2. ปจจัยการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    ปจจัยการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต  2  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ปจจัยดาน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  กับปจจัยดานสภาพแวดลอม  อยูในระดับมาก  สวนปจจัยดาน
บุคคล  กับปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก  อยูในระดับปานกลาง   
     5.1.3. การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2   โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  
อยูในระดับมาก  4   ดานคือ  ดานการกําหนดความตองการจําเปนของทองถ่ิน   ดานการกําหนด
มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง   ดานการจัดทําคําอธิบายรายวิชาหรือเนื้อหาหรือ
กิจกรรม   ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูคูมือครูและส่ือ  ตามลําดับ  สําหรับดานการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตร  กับดานการศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลพ้ืนฐาน  อยูใน
ระดับปานกลาง   

    5.1.4. ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
          1) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

ดานการศึกษาวิเคราะหจัดทําขอมูลพื้นฐาน (Y1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   คือ ปจจัย
ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (X 4)  และปจจัยดานบุคคล (X 1)   ตามลําดับ   

          2) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  ดานการ
กําหนดความตองการจําเปนของทองถ่ิน (Y2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   คือ ปจจัยดาน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (X 4)  และปจจัยดานบุคคล (X 1)  ตามลําดับ   

     3) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  ดานการ
กําหนดมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
คือ ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (X 4)  และปจจัยดานบุคคล (X 1)   ตามลําดับ  

     4) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  ดานการ
จัดทําคําอธิบายรายวิชาเนื้อหาหรือกิจกรรม  (Y4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   คือ ปจจัย
ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (X 4)   และปจจัยดานบุคคล (X 1) ตามลําดับ  
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          5) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  ดานการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู คูมือครูและส่ือ (Y5) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  คือ ปจจัย
ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ (X 4)   และปจจัยดานสภาพแวดลอม (X 2)   ตามลําดับ 

          6) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  ดานการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตร (Y6)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  คือ ปจจัยดาน
นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ(X 4)  และปจจัยดานบุคคล (X 1)  ตามลําดับ   

          7) ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  โดยภาพรวม 
(Y tot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  (X 4)  
และปจจัยดานบุคคล (X 1)   ตามลําดับ   

          8) ปจจัยการบริหารที่ไมสงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้งโดยภาพรวม  และดานการศึกษาวิเคราะหจัดทําขอมูลพ้ืนฐาน (Y1)   
ดานกําหนดความตองการจําเปนของทองถ่ิน (Y2)  ดานการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง (Y3)  ดานการจัดทําคําอธิบายรายวิชา หรือเนื้อหา  หรือกิจกรรม  (Y4)  ดานการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตร  (Y6)  คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม  (X 2)  และปจจัยดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก  (X 3)  สวนปจจัยการบริหารที่ไมสงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานการจัดทําแผนการเรียนรูคูมือครู และส่ือ  (Y5)  คือ   
ปจจัยดานบุคคล  (X 1)   และปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก  (X 3)       
              
 

5.2  อภิปรายผล 
 
     จากผลการวิจัย  ทําใหทราบระดับปจจัยการบริหารและการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน  ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน และ
ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2   ซ่ึงสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

        5.2.1  ปจจัยการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทราเขต  2  ซ่ึงประกอบดวยปจจัย  4  ดาน  คือ  1)  ปจจัยดานบุคคล   2)  ปจจัยดาน
สภาพแวดลอม  3)  ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก  และ  4)  ปจจัยดานนโยบายการบริหารและ
การปฏิบัติ   พบวา  ปจจัยการบริหารโดยภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณารายดาน  
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พบวา  ปจจัยการบริหารที่มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางมีอยู  2  ดานคือปจจัยดานบุคคลและ
ปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ตามลําดับ   สําหรับปจจัยดานบุคคล ที่ประกอบดวยปจจัยยอยทีม่ี
การใชอยูในระดับปานกลางคือ การพัฒนาครูและผูบริหาร  การรับรูนโยบายจากสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและความรวมมือของชุมชนในการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ตามลําดับ  สําหรับปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ที่ประกอบดวยปจจัย
ยอยที่มีการใชอยูในระดับปานกลางคือ  ส่ือ เทคโนโลยี  อาคารสถานที่ และงบประมาณ วัสดุ 
ครุภัณฑ  ตามลําดับ  ยิ่งเปนการสนับสนุนใหเปนที่ประจักษวาโรงเรียนยังขาดแคลนปจจัยสําคัญไม
วาจะเปนอัตรากําลังครูที่มีความรูความเขาใจในทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  การรับรู
ขาวสารและนโยบายจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ขาดบุคลากรในทองถ่ินที่จะใหความรวมมือ
ในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษายังไมเขาใจบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ิน อีกทั้งยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เปนแรงจูงใจในการพัฒนางาน จึงทํา
ใหการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินพบกับปญหาและอุปสรรค ดังที่สงัด  อุทรานันท (2532, 
หนา  319 – 320)  กลาววาการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในปจจุบันยังคงมีปญหาและอุปสรรคอยูมาก 
เพราะครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนมากยังไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ที่ดีพอ บุคลากรสวนใหญขาดประสบการณทางดานการจัดการศึกษา  นอกจากนี้ผลการวิจัยของ  
กรมวิชาการ (2534, หนา  75 – 76)   ศิริชัย  อนันตผล (2534, หนา  237 – 244)   สงกรานต  คําพิ
ไสย  (2535, หนา   147)  เพ็ญจันทร  ธนาวิภาส (2535 , บทคัดยอ) และวิจิตร  ไชยศิลป (2536 , 
บทคัดยอ) ซ่ึงลวนแต  พบวา  ปญหาสวนมากที่พบในการพัฒนาหลักสูตร คือ โรงเรียนขาดแหลง
คนควาทางวิชาการ งบประมาณสนับสนุน วัสดุอุปกรณ เอกสารในการคนควา วิทยากรทองถ่ิน 
และขาดบุคลากรที่มีความรูในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน   แสดงใหเห็นวาสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  บริหารงานทามกลางการขาดแคลนไมวาจะเปนใน
ดานบุคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวก  ถึงแมวาจะมีปจจัยการบริหารที่มีการใชอยูในระดับมากมี  
2  ดาน  คือ  ปจจัยดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ   กับปจจัยดานสภาพแวดลอมตามลําดับ 
ก็ตามเพราะปจจัยทั้ง  2  นี้จะมีการใชอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ  วารี  สี
บานเย็น.  (2540 , บทคัดยอ)  ที่ศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการพัฒนาหลักสตูรทองถ่ินของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด  เขตการศึกษาที่  1  
ผลการวิจัย  พบวา  ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ มีการใชอยูในระดับมาก  และสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ  สมศักดิ์  ทองเนียม.  (2546 , บทคัดยอ).  ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
การบริหารกับการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
ชลบุรี  ผลการวิจัย  พบวา  ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  อยูในระดับมาก เชนกัน   สวน  
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สเตียร  (Steers, 1977)  กลาวถึงความสําคัญของการกําหนดนโยบายวา  นโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติมีอิทธิพลตอความสําเร็จ  แตเมื่อพิจารณารายดานยอย  พบวา  นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  อยูในระดับปานกลาง  สําหรับดานสภาพแวดลอมก็เชนกัน  ทางสถานศึกษาจําเปนตอง
เรงสรางสภาพแวดลอมในการปฏิบตัิงาน  บรรยากาศในโรงเรียน  การดูแลเอาใจใส  การยกยองให
รางวัล  รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู  แตสภาพแวดลอมภายนอก
สถานศึกษา  เชน  สภาพปญหาภายในครอบครัวของนักเรียน  สภาพปญหาของชุมชน  ดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  แหลงอบายมุข  ส่ิงเสพติด   อาชญากรรม รวมถึงการติดตอประสานงาน  การมี
ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ผลการวิจัย  พบวา  อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงก็
ยังเปนปญหาที่ไมเอื้อตอการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเทาที่ควร 

         5.2.2  การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต  2  ซ่ึงประกอบดวย  การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน  6  ดาน  คือ  1)  การศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐาน  2)  การกําหนดความตองการ
จําเปนของทองถ่ิน  3)  การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง  4)  การจัดทํา
คําอธิบายรายวิชาหรือเนื้อหาหรือกิจกรรม  5)  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูคูมอืครูและส่ือ   
6)  การปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตร   ผลการวิจัย  พบวา  การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก   ทั้งนี้อาจเปนเพราะสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีนโยบายใหโรงเรียนในสังกัดดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนตองดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่
สอดคลองกับทองถ่ิน  การเตรียมความพรอมของโรงเรียนที่ตองรับการประเมินภายนอกทุก  5  ป  
เพื่อรับรองมาตรฐานของโรงเรียน  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ   มาตรฐานสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และมาตรฐานของ
โรงเรียน  โดยไดมีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้  ดานผูบริหาร  ดานครู  และดานผูเรียน  เพื่อ
เปนแนวทางใหโรงเรียนตองปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานมีคุณภาพเปนที่
ยอมรับ  อีกทั้งยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ  สมพิศ  วงศแหยม  (2534 , บทคัดยอ)  ปราณ ี เปยม
คลา  (2536 , บทคัดยอ)  และ  รสริน  เลปวิทย  (2540 , บทคัดยอ)  ที่พบวา  การพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินในลักษณะการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริม  เปนการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินที่มีผูปฏิบัติอยูในเกณฑมากเชนกัน  นอกจากนี้ผูวิจัยไดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพื่อยืนยันการปฏิบัติงานดานการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจริง
ของโรงเรียน  พบวา  โรงเรียนมีหลักสูตรทองถ่ินจริงจํานวนเฉลี่ย  1.37  หลักสูตรตอโรงเรียน โดย
มีจํานวนหลักสูตรทองถ่ินที่รวบรวมได  170  หลักสูตร มีวิทยากรทองถ่ินที่รวบรวมได  218  คน  
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เฉล่ียโรงเรียนละ  1.75  คน  และเมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  คือ  ดานจัดทําแผนการเรียนรูคูมือครูและสื่อ  ดานการ
กําหนดมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง   ดานการจัดทําคําอธิบายรายวิชาหรือ
เนื้อหาหรือกิจกรรม  ดานกําหนดความตองการจําเปนของทองถ่ิน  และดานการปรับปรุงแกไขและ
พัฒนาหลักสูตร ตามลําดับ  ยิ่งเปนการยืนยันขอคนพบวาโรงเรียนมีการตื่นตัวในการพัฒนาใน
หลายดานไมวาจะเปนดานครูที่ตองพัฒนาตัวเอง ดังจะเห็นไดจากผลการวิเคราะหเกี่ยวกับ
สถานภาพ และขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  บุคลากรในโรงเรียนที่เคยไดรับ
มอบหมายงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เปนผูบริหาร  รอยละ  71.77  ครูวิชาการ  รอย
ละ  82.93  เปนครูผูสอน  รอยละ  65.06   อีกทั้งบุคลากรในโรงเรียนตองพัฒนาตัวเองใหไดเล่ือน
วิทยฐานะโดยการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานโดยเฉพาะครูตองออกแบบการเรียนรู  การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูตามสภาพจริงและเชื่อมโยงกับสภาพทองถ่ิน  อีกทั้งยังตองสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของหลักสูตรที่มุงเนนการปฏิบัติจริงของผูเรียน  การวิเคราะหมาตรฐานรายวิชา  ผลการ
เรียนรูที่คาดหวังในรายวิชาตาง ๆ ที่ตองสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูเรียนและตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ิน  ชุมชน  ทรัพยากรของทองถ่ิน โดยพิจารณาความสอดคลองระหวางปญหากับ
คําอธิบายรายวิชาของหลักสูตร  รวมทั้งตองมีการสํารวจความตองการจําเปนของทองถ่ินกับบุคคล
ที่เกี่ยวของคือ  นักเรียน  ผูปกครอง  และผูที่อาศัยในทองถ่ิน  สวนดานการศึกษาวิเคราะหและจัดทํา
ขอมูลพื้นฐานมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง  อาจเปนเพราะการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนมี
การปฏิบัติแตยังไมเปนระบบเทาที่ควร  แตอยางไรก็ตามปจจุบันนี้ทางโรงเรียนทุกแหงตองเรง
จดัทําขอมูลพื้นฐานลงในฐานขอมูลโรงเรียน  ที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กําหนดใหจัดทําใหครบทุกโรงเรียน 

         5.2.3  ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต  2  ผลการวิจัย  พบวา  มี
ปจจัยการบริหารที่เปนประเด็นนาสนใจนํามาอภิปรายผลดังนี้  

              1)  ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยภาพรวม มากที่สุด 
คือปจจัยการบริหารดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  (X4)   ทั้งนี้เนื่องจากการดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จําเปนตองมีการรวมมือกันกําหนดนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติไวใหชัดเจน เชนการกําหนดเปาหมาย  นโยบาย วิสัยทัศน ปรัชญา  พันธกิจ  
ของโรงเรียนที่ตองมีความชัดเจน เปนไปไดในทางปฏิบัติ   การกาํหนดกระบวนการสรรหาและการ
ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน คุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด  การบริหารที่ยึดหลักการมีสวนรวม
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ของทุกฝายที่ เกี่ ยวของกับการจัดการศึกษา   การสรางสรรคและริเ ร่ิมส่ิงใหมให เข ากับ
สภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปของการปฏิบัติงาน รวมถึงการกําหนดนโยบายของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดวย   และเมื่อพิจารณารายดานยอย  พบวา  การกําหนดเปาหมาย  (X41)  สงผลตอการ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต  2   ทั้งในภาพรวมและใน  6  ดานมากที่สุดดวยเชนกัน  นอกจากนี้  ปจจัยรายขอ
ยอย  การมีสวนรวม  (X43)  และนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (X45)  ยังสงผลตอการ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต  2  ดานการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง  และดาน
การศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐาน ตามลําดับอีกดวย  ยิ่งเปนการยืนยันใหเห็นวา  ปจจยัการ
บริหารดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  (X4)  สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต  2  จริง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการกําหนดเปาหมายที่ตองมีความชัดเจนนั้นเอง   

           นอกจากนั้นยังมีปจจัยการบริหารดานบุคคล  (X1)  สงผลตอการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต  2   
ทั้งในภาพรวมรองลงมาอีกปจจัยหนึ่ง ที่เปนเชนนี้เพราะการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาของโรงเรียนที่ตองมี
องคประกอบสําคัญของบุคคลที่เกี่ยวของดังนี้คือ  คุณลักษณะของครูและผูบริหารโรงเรียนที่ตองมี
วิสัยทัศนทันตอเหตุการณ รูเทาทันปญหาและอุปสรรค กลาตัดสินใจ คิดสรางสรรควิธีการทํางาน
ใหม ๆ มีเหตุผลบนฐานขอมูลที่ถูกตองและมีแนวทางที่จะแกไขปญหาได  มีความสามารถทาง
วิชาการ มีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร  เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการ
วางแผนงาน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและการประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขและพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฏี Y ของ แมกเกรเกอร (McGregor, 1960 ,pp. 47-48) 
ที่อธิบายความเชื่อที่วา  บุคคลมีความสามารถ  และความคิดสรางสรรครับผิดชอบพรอมที่จะทํางาน
อยางเต็มที่  เมื่ออยูในสภาพที่เอื้ออํานวย  ผูบริหารในฐานะเปนหัวหนาหนวยงานและเปนผูนําใน
การดําเนินงานตาง ๆ ขององคการ  จึงมีบทบาทหนาที่ในการจัดระบบ  กําหนดบทบาทหนาที่ของ
แตละบุคคลใหชัดเจน  รวมทั้งการพัฒนาครูและผูบริหารที่ตองพัฒนาดานการจัดทําหลักสูตร
ทองถ่ินโดยการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการไดรับคําแนะนําจากผูที่เกี่ยวของใน
การจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  รวมทั้งการเพิ่มพูนความรูที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินดวยตนเอง   การรับรูนโยบายจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การไดรับทราบและเขาใจ
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การชี้แจงที่เกี่ยวกับนโยบายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินลักษณะตาง ๆ จากสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา รวมทั้งการไดรับการกระตุนผลักดันและสงเสริมใหดําเนินการจัดทําหลักสูตร
ทองถ่ิน  รวมถึงบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีบทบาทหนาที่ในการกําหนด
นโยบายการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษา  การมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ การเห็นคุณคาและการใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการไดรับความรวมมือของชุมชนใน
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินที่หมายถึงการที่ผูปกครองนักเรียนผูนําชุมชนและคนในทองถ่ินเห็น
คุณคาในภูมิปญญาทองถ่ินและใหความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพราะทรัพยากรใน
ทองถ่ินถือวาเปนผูใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยงกับเนื้อหาสาระที่เปนความตองการของทองถ่ิน  
จะทําใหโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
ทองถ่ินไดอยางแทจริงและทําใหการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินประสบความสําเร็จตามความมุงหวัง
และจุดเนนของหลักสูตร  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของกรมวิชาการ  (2535 , หนา 65)  ที่พบวา
ปจจัยที่โรงเรียนควรพิจารณาในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินที่สําคัญคือทรัพยากรบุคคลนั้นเอง  
ผลการวิจัยของสมพิศ  วงศแหยม  (2534 , บทคัดยอ)  และผลการวิจัยของ  อเนก  ยารังษี  (2536 , 
บทคัดยอ)  ที่พบวาทรัพยากรทองถ่ินที่สําคัญที่มีการนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรคือทรัพยากร
บุคคล  และเมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  ปจจัยรายขอคุณลักษณะของครูและผูบริหาร  (X11)  สงผล
ตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทราเขต  2  ในภาพรวมและ ดานการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง  ดานการจัดทําคําอธิบายรายวิชาหรือเนื้อหาหรือกิจกรรม  และดานการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูคูมือครูและสื่อ   ปจจัยรายขอการพัฒนาครูและผูบริหาร (X12)  สงผลตอการ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต  2  ดานการศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐาน  และปจจัยรายขอความรวมมือ
ของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน (X15)  สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต  2  ดานการจัดทํา
คําอธิบายรายวิชาหรือเนื้อหาหรือกิจกรรม  ดวยเชนกัน จึงเปนขอยืนยันชัดเจนวาปจจัยการบริหาร
ดานบุคคลสงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต  2   
              2)  ปจจัยการบริหารที่ไมสงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต  2   โดยภาพรวม  คือ 
ปจจัยการบริหารดานสภาพแวดลอม  (X 2) และปจจัยการบริหารดานสิ่งอํานวยความสะดวก  (X 3)        
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      สําหรับปจจัยการบริหารดานสภาพแวดลอม (X2)  ถึงแมจะไมสงผลตอการดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต  2 โดยภาพรวม  แตสงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในรายดาน คือดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูคูมือครูและส่ือ  ทั้งนี้เนื่องจากการจัดทําแผนการ
เรียนรู  คูมือครูและสื่อตองเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
หลักสูตร มุงเนนการปฏิบัติจริงของผูเรียน เอ้ือตอการเรียนรู มีการบูรณาการกับกลุมประสบการณ 
หรือวิชาตาง ๆ และสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  จึงจําเปนตองมี
สภาพแวดลอมที่ เอื้อตอการปฏิบัติงานซึ่งเปนส่ิงที่บุคลากรทุกคนปรารถนา  ไมวาจะเปน
สภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษา  ดานเศรษฐกิจ  สังคม  รวมถึงการติดตอประสานงานการมี
ความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา ไดแก
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  บรรยากาศในโรงเรียน  การดูแลเอาใจใส  การยกยองใหรางวัล  
รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการปฏิบัติงาน  สเตียร  ( Steers , 1977 , pp. 140 – 141)  
เสนอวาการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดการปฏิบัติงานนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสมของงานใน
เร่ืองของการเลือกสรรและบรรจุบุคคลใหตรงกับความรูความสามารถ  มีการฝกอบรม  และ
พัฒนาการจัดงาน  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใหรางวัล ที่เปนแรงจูงใจที่สามารถทํา
ใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ  และเมื่อพิจารณารายดานยอย  พบวา  สภาพแวดลอมภายใน
สถานศึกษา (X22)  สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต  2   ดานการศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูล
พื้นฐาน  ยิ่งเปนการประจักษวา  สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานมีความสําคัญที่จะชวยให การ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประสบความสําเร็จได  

             สําหรับปจจัยการบริหารดานสิ่งอํานวยความสะดวก  (X3)  ที่ไมสงผลตอการ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินโดยภาพรวมแสดงใหเห็นวาแทที่จริงแลวส่ิงอํานวยความสะดวก
ก็ไมไดเปนปจจัยที่มีความสําคัญในอันดับตน ๆ  ตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินใน
ภาพรวม เทาใดนัก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการไดรับและการใช เงิน วัสดุ ครุภัณฑ เพื่อการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินจากทางราชการ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ชุมชน ทองถ่ิน ผูบริจาค รวมถึงการ
แสวงหาความชวยเหลือดานตาง ๆ  การใชส่ือ หนังสือ  คอมพิวเตอร  อินเทอรเน็ต  และบทเรียน
สําเร็จรูป  CAI  ที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน รวมถึงการใชอาคารเรียน  อาคารประกอบ 
หองปฏิบัติการตาง ๆ เชนหองสมุด  หองคอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต การจัดสถานที่ที่เอ้ือตอการ
เรียนรู  ไมใชปจจัยหลักที่ทําใหการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรประสบความสําเร็จได  แตเมื่อ
พิจารณารายดานยอย  พบวา  งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ  (X31)  สงผลตอการดําเนินการพัฒนา
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หลักสูตรทองถ่ิน  ดานการกําหนดความตองการจําเปนของทองถ่ิน  และสื่อ เทคโนโลยี  (X32)  
สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  ดานการศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐาน 
ดวย  แสดงใหเห็นวางบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ  และสื่อ เทคโนโลยี  ก็ยังมีความสําคัญและจําเปน
ตอการพัฒนาหลักสูตรทอง ถ่ินอยู ซ่ึ งสอดคลองกับผลการวิจั ยของ  ปริญญา   ศรีศิลป
(2531,บทคัดยอ)  ที่พบวาหนวยงานควรมีบุคลากรที่มีความชํานาญทางดานเทคโนโลยี  รวมถึง
เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานและควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน   สวนภรณี  กีรติบุตร (2529, หนา 29) กลาวโดยสรุปวา  เทคโนโลยี  อุปกรณ  และ
วิธีการใชในการแปรสภาพตัวปอนออกไปเปนผลผลิต  มีผลกระทบตอความสําเร็จขององคการ จึง
เปนการยืนยันวาสิ่งอํานวยความสะดวกก็สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดวย
เชนกัน  
 

5.3  ขอเสนอแนะ 

 
    5.3.1  ขอเสนอแนะทั่วไป   
    จากขอคนพบของการวิจัย   ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อใหสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนา

เกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินวาควรปฏิบัติตามปจจัยการบริหารดานใดจึงจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในอันที่จะสงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ดังนี้ 
              1)  จากผลการวิจัยที่พบวา  ปจจัยการบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  
และเมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ปจจัยดานบุคคลและดานสิ่งอํานวยความสะดวก  มีการปฏิบัติอยู
ในระดับปานกลาง และอยูในลําดับต่ําสุดตามลําดบัดวย แสดงใหเห็นวาปจจัยดานบุคคลและดาน
ส่ิงอํานวยความสะดวก เปนสาเหตุหลักที่ทําใหปจจัยการบริหารโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
และไมเปนที่นาพึงพอใจนั่นเอง  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจําเปนตองใหความสําคัญและเพิ่มการ
ปฏิบัติในปจจัยทั้ง  2  ดานใหมากขึ้นไมวาจะเปนในดานคุณลักษณะของครูและผูบริหาร  ดานการ
พัฒนาครูและผูบริหาร  ดานบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และดานความรวมมือ
ของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ซ่ึงเปนประเด็นหลักในปจจัยดานบุคคล  พรอมทั้งตอง
ใหความสนใจตอการใชส่ือ เทคโนโลยี  อาคารสถานที่ และการใชหรือไดรับงบประมาณ วัสดุ 
ครุภัณฑ  ที่เปนประเด็นหลักของปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ใหมีการพัฒนาและเปนตัว
ปอนใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินไดดียิ่งขึ้นตอไป    
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             2)  จากผลการวิจัยที่พบวา  การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  จึงเปนสภาพที่นาพึงพอใจมาก เนื่องจากไดมีการ
สนับสนุนใหโรงเรียนดําเนินการในเรื่องนี้มานานนับสิบปแลว  แสดงใหเห็นวาครูและบุคคลที่
เกี่ยวของในการจัดการศึกษามีความสนใจในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพิ่มขึ้นมากซึ่งอาจเปน
เพราะการปฏิรูปการศึกษาและการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่ ใหมีหลักสูตรทองถ่ินรอยละ  30  
หลักสูตรแกนกลางรอยละ  70  ซ่ึงจากเดิมที่มีแตหลักสูตรแกนกลางเทานั้น  แตเปนที่นาสังเกตวา
ขั้นตอนในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  5  ดาน  ยกเวนดาน
การศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐานที่เปนขั้นตอนแรกของการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินที่มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางและอยูในลําดับต่ําสุดดวย  ฉะน้ันครูและผูที่เกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษาควรใหความสําคัญตอการศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอมูลพื้นฐานใหมากกวานี้  
เพราะขอมูลถือเปนปจจัยแรกที่จะเปนตัวกําหนดความพรอมในการพัฒนา  ขอมูลเปนเสมือนหวัใจ
ของการวางแผนการปฏิบัติงาน   ถาโรงเรียนมีขอมูลที่ดี  เปนจริง  ตรงกับความตองการของ
ทองถ่ิน และมีระบบในการเก็บรวบรวมที่ดีแลวจะไดขอมูลท่ีดีมีประโยชนตอการวิเคราะหเพื่อหา
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินตอไปในอนาคต 
               3)  จากผลการวิจัยที่พบวา  ปจจัยการบริหารดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
กับดานบุคคลสงผลตอการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน   ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน  ยกเวนเพียงดาน
เดียวคือดานการจัดทําแผนการเรียนรู  คูมือครู  และสื่อ เทานั้น   และเมื่อพิจารณารายดานยอยก็
เชนเดียวกัน  พบวา  ปจจัยรายดานยอย ดานการกําหนดเปาหมาย  กับดานคุณลักษณะของครูและ
ผูบริหาร  ซ่ึงเปนปจจัยรายดานยอยของปจจัยการบริหาร ดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
และดานบุคคลตามลําดับ สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินทั้งในภาพรวมและราย
ดานในเกือบทุกดานเชนกัน  ดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนควรใหความสําคัญ
ตอปจจัยที่กลาวมาแลวใหมาก  โดยเฉพาะปจจัยการบริหารดานบุคคลซึ่งมีระดับการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลางและอยูในอันดับรองสุดทายดวยแลว  จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารและครูรวมทั้งผูที่
เกี่ยวของกับการศึกษาควรใหความสนใจที่จะพัฒนาปรับปรุงใหมีการปฏิบัติในดานนี้ใหเพิ่มมาก
ขึ้นเปนพิเศษ  ในเรื่องคุณลักษณะของครูและผูบริหารโรงเรียนที่ตองเรงพัฒนาใหมีวิสัยทัศนทันตอ
เหตุการณ รูเทาทันปญหาและอุปสรรค กลาตัดสินใจ คิดสรางสรรควิธีการทํางานใหม ๆ มีเหตุผล
บนฐานขอมูลที่ถูกตองและมีแนวทางที่จะแกไขปญหาได  มีความสามารถทางวิชาการ มีความรู
ความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร  เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมในการวางแผนงาน การ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบและการประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 
โดยการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการไดรับคําแนะนําจากผูที่เกี่ยวของในการจดัทํา
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หรือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  รวมทั้งการสงเสริมและเปดโอกาสใหสามารถคนควาเพิ่มพูนความรูที่
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดวยตนเอง  การรับรูนโยบายจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
เกี่ ยวกับนโยบายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินลักษณะตาง  ๆ   อีกทั้ งตองพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหสามารถกําหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับ
ทองถ่ินของตนตลอดจนการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ การเห็นคุณคาและการให
ความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดวย  นอกจากนั้นผูปกครอง  นักเรียน  ผูนําชุมชนและ
คนในทองถ่ินตองไดรับการพัฒนาใหเห็นคุณคาในภูมิปญญาทองถ่ินและใหความรวมมือในการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดวยเชนกัน  สําหรับปจจัยการบริหารดานสภาพแวดลอมและดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกถึงแมจะไมสงผลตอการพัฒนาหลักสูตรในภาพรวมก็ตาม แตผลการวิจัยพบวามี
ความสัมพันธกับการพัฒนาหลักสูตรในทางบวก  อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงก็ตองใหความสําคัญใน
การพัฒนาปจจัยเหลานี้ดวยเชนกัน 

    5.3.2  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
               1)  ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปจจัยการบริหารที่สงผลตอการ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  ตอไปอยางตอเนื่องเพราะการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน ตองมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ส่ิงแวดลอมตาง 
ๆ  ซ่ึงอาจจะไดขอคนพบที่ใหม  เปนปจจุบัน  ทันตอเหตุการณ  และความเปลี่ยนแปลงของโลก 
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน และสามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติไดถูกตองและชัดเจนยิ่งขึ้น 
              2)  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยการบริหารดานอื่น ๆ ดวย  เพราะปจจัยการ
บริหารมีมากมายขึ้นอยูวาจะปรับใหเขากับบริบทของพื้นที่  ทองถ่ิน  ชุมชนนั้นหรือไม ซ่ึงอาจ
คนพบปจจัยการบริหารที่สงผลตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  ที่หลากหลายได เชน 
ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารและครูในโรงเรียน  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  บรรยากาศ
ในโรงเรียน     เปนตน  
              3)  ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกในโรงเรียนแตละแหงดวยวามีปจจัยใดบางที่สงผล
ตอการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  เพื่อที่จะไดผลการวิจัยที่ถูกตองชัดเจนและสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริงตรงประเด็น  ประกอบกับผูบริหารและครูสามารถนําไปเปนผลงานทาง
วิชาการไดอีกดวย 
 


